


Em busca de sucesso, rentabilidade e qualidade 
a Ibéria implantou a ferramenta de Planejamento 
Estratégico.
O planos estratégico está sendo liderado pela Di-
retoria da empresa que disseminou para todas as 
gerências e supervisores os planos de ações que 
visam melhorar ainda mais o desempenho das 
equipes, resultando em mais qualidade dos pro-
dutos e em melhorias na prestação de serviços. 
A empresa tem aderido também a novos modelos 
de gestão de Recursos Humanos, sendo contem-
plado por diversas ferramentas de desenvolvi-
mento de pessoas, análises e estatísticas de resul-
tados.
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Planos e estratégias 2016Ano Novo: Boas Novas
Um novo ano se avizinha, despontando num 
horizonte não muito distante a esperança de 
que surjam os primeiros raios de sol para ale-
grar nossas vidas e anunciar mais uma etapa 
de nosso trabalho digno e justo.
Sabemos das grandes dificuldades políticas 
e econômicas pelas quais atravessa nosso 
país, mas também conhecemos bem a nossa 
força para superar mais este desafio, pois já 
vencemos tantos outros em tempos não mui-
to distantes, enfrentando tal adversidade 
com aquilo que possuímos de melhor e que 
ninguém jamais poderá nos tirar: a vontade 
de superação por meio do trabalho e da cria-
tividade, forjadas na raiz dos obstáculos que 
costumam se apresentar na vida. “Os gran-
des navegadores devem sua reputação aos 
temporais e tempestades”, dizia o grande sá-
bio grego Epicuro.
Assim, nossa resposta à crise deve ser de 
persistência em nosso empenho de conti-
nuar gerando trabalho, bem-estar e salários 
dignos a todos. Para isso, contamos com esta 
grande equipe de colaboradores que, duran-
te muitos anos, têm constantemente se aper-
feiçoado em seu ofício, de forma que este 
problema conjuntural ainda não tenha nos 
atingido – e temos razões para esperar que 
não nos atinja, pois temos bons produtos, 
prestamos bons serviços, somos uma grande 
empresa e, principalmente, contamos com 
esta excelente equipe de colaboradores.
Peço que valorizem seu trabalho, por mais 
simples que o mesmo seja, pois ele é impor-
tante para a empresa e para o conjunto de 
todos os colaboradores: uma empresa se faz 
com sua equipe de trabalho – sempre esti-
mulada e valorizada por ela mesma.

Com objetivo de integrar, fluir a comunicação e 
fortalecer o relacionamento interno a Ibéria tem 
promovido encontros mensais entre os setores 
para compartilhamento de ideias e sugestões.   
Segundo a consultora de RH Rose Lago a propos-
ta é interagir o colaborador em todas as ativida-
des da empresa, proporcionando ao profissional 
conhecer mais sobre cada setor e, ao mesmo tem-
po, contribuir com as equipes.
As reuniões tem apresentado bons resultados. 
Para os líderes os encontros tem sido cada vez 
mais proveitosos, pois essa busca pelo senso co-
mum  intensifica as ações e mostra eficiência nos 
resultados.

Reunião Interdepartamental
“Do envolvimento dos colaboradores à satisfação 

dos clientes, a união sempre funciona”

Desta forma, quero desejar 
a todos um Feliz Natal e um

 Próspero Ano Novo.
Feliz 2016!

Gonzalo Gallardo Diaz
Diretor Presidente



Criança Feliz:  Ibéria comemora Dia das Criança

Colaboradores recebem cesta de natal da Ibéria

Em outubro, para comemo-
rar do Dia das Crianças a 
Ibéria convidou as famílias 
dos colaboradores para par-
ticipar de dois eventos reali-
zados no Grêmio D2G.
No sábado, dia 10, em sua 5º 
edição o Concurso Artístico 
Infantil ganhou um novo for-
mato, trazendo não apenas 
o desenho, mas a colagem e 
decoração de um álbum foto-
gráfico produzido a partir do 
papelão ondulado. 
Com o tema “O que eu vou 
ser quando crescer” as crian-
ças soltaram a imaginação 
colocando nas artes as mais 
variadas profissões.

Dezembro é uma época para 
comemorar e festejar todas as 
realizações e sucesso do ano e 
por ter a certeza que todas elas 
foram possíveis pelo apoio e 
trabalho de cada colaborador 
a Ibéria mais um ano inovou 
na entrega do presente nata-
lino convidando os familiares 
dos colaboradores ao Grêmio 
D2G para participaram de um 
evento especial de natal.
Na retirada das duas cestas 
natalinas, uma de mantimen-
tos e outra com o kit presé- 
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No domingo, dia 11, a come-
moração foi com a tradicional 
Festa das Crianças que recebeu 
mais de 400 pessoas, entre co-
laboradores, familiares e crian-
ças.  
Para a recreação a equipe 
“Ação e Diversão” trouxe mui-
tas brincadeiras para a garota-
da, além dos brinquedos inflá-
veis, pula-pula e da piscina de 
bolinhas.
O evento trouxe também o 
musical “A joa-
ninha douradi-
nha” que com 
personagens ca-
rismáticos uniu 
a educação am-

biental e os conceitos morais 
numa história cheia de magia.
Ao final do evento, todas as 
crianças foram presenteadas 
com a sacolinha surpresa da 
Ibéria recheada de muitos do-
ces e guloseimas.
A Ibéria agradece aos parti-
cipantes, reafirmando o seu 
compromisso em proporcio-
nar momentos de recreação, 
diversão e interação aos cola-
boradores e seus familiares. 

pio (frasqueira contendo peito 
de peru e lombo defumado), 
os colaboradores e os fami-
liares foram recebidos com a 
distribuição de algodão doce, 
pipoca, sorvete e refrigerante
A recepção contou ainda com 
a casa do Papai Noel, feita 
de papelão ondulado, onde o 
bom velhinho distribuía balas.



Em setembro foi realizada a 
cerimônia de conclusão do 
curso de Liderança de Alta 
Performance.
Na ocasião, cada gestor re-
passou aos líderes sob sua 
coordenação o certificado 
parabenizando-os pelo com-
prometimento na realização 
do curso e também por colo-

Neste último mês do ano, dando continuidade a sua visão de valori-
zação de carreiras  foram realizadas na Ibéria mais duas transferências 
entre setores.
Estamos nos referindo aos colaboradores Abner Pi-
mentel que assume uma nova função no setor de 
Custos e do colaborador Guilherme Demétrio da Sil-
va que foi transferido do setor de Paletização para o 
Financeiro.  
Parabéns aos colaboradores pela promoção e deseja-
mos sucesso nesta nova etapa de suas carreiras.

Oportunidades de Carreira

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os

carem em prática os concei-
tos adquiridos.
O treinamento ministrado 
pela consultora Rose Lago 
teve encontros mensais du-
rante 06 meses com dinâmi-
cas e técnicas para o aprimo-
ramento de liderança e de  
gestão de equipes.

Certificação: Liderança de Alta Performance

Gestão por Competência
Em dezembro  a Ibéria realizou o treinamento de implantação da Ges-
tão por Competência que analisará quais as competências organiza-
cionais críticas para desenvolvê-las junto ao quadro de colaboradores. 
Esta metodologia tem o foco nos negócios, no mercado e no desenvol-
vimento profissional permanente.

DDS 
Para dar mais suporte 
aos líderes na condu-
ção do DDS  (Diálogo 
Diário de Segurança) 
a Ibéria implantou em 
cada setor da empresa 
um manual didático 
com diversos assuntos 
sobre segurança .

Brigada de Incêndio
Atendendo à legislação  a 
Ibéria realizou a simulação 
de evacuação de incêndio 
e de atendimento à emer-
gência. A Ibéria parabeni-
za todos que atuaram com 
eficiência, tanto no pronto 
atendimento quanto na 
evacuação dos setores.

Três colaboradores do setor comercial estiveram na ABPO (Associação Bra-
sileira de Papelão Ondulado) em São Paulo para realizar o treinamento “A 
embalagem de Papelão Ondulado – A venda”. 

Treinamento ABPO
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Davi Fernandes Santos
nasceu em 01/09/2015

Filho do colaborador Levir 
Fernandes de Araújo  e 
Jaciara Santos da Silva 

Araújo

Miguel Marcondes Diogo 
nasceu em 12/10/2015 

 
Filho do colaborador 
Silvio Barbosa Diogo 
(Manutenção) e Carla 

Maria O. M Diogo

C O N H E Ç A  O S  B E B Ê S

Gabriel Santos da Silva 
nasceu em 28/10/2015 

Filho do colaborador 
Ediel dos Santos Silva 

(Almoxarifado) e Jéssica 
Helice Santos Silva

Luís Miguel M. Juliari 
nasceu em 25/11/2015 

Filho do colaborador 
José Carlos Alves Juliari 
(Almoxarifado) e Érica 

Martins de Oliveira

Em outubro, os colaboradores da Ibéria Tiago Baptista 
e Rafael Batiblugli estiveram na feira Universo Feob 
com um stand representando a Ibéria. Aberto ao pú-
blico o intuito da feira foi apresentar as grandes indús-
trias da região, em especial, sua área de logística.

Mais um resultado de sucesso na supervisão da ISO 
9001 e 14001 na Ibéria.Após a auditoria realizada no 
segundo semestre a empresa renovou as certificações, 
sendo ressaltados dois pontos fortes da empresa: a or-
ganização e limpeza e o profissionalismo dos audita-
dos. Parabéns, o mérito é de todos!

Afim de criar mais um canal de comunicação com os 
clientes e contribuir com a prospecção de mercado a 
Ibéria implantou o setor de Telemarketing. 
A área tem atendido as expectativas, uma vez que o 
mercado tem se apresentado receptivo às novas pro-
postas e soluções de embalagens.

Com o objetivo de pa-
dronizar a frota, os ca-
minhões (sider e baú) 
da Iberos e Ibertrans 
estão passando por 
adesivagem e pintura 
da logomarca da Ibéria.

Exposição: Ibéria na Unifeob

Conquista ISO 

Telemaketing: Estratégia de mercado

Iberos e Ibertrans: Sustentabilidade em evidência
A convite do Jornal Valor Econômica a Super-
visora de Logística Patricia Pires da Iberos e 
Ibertrans  participou da coluna especial Gestão 
de Frota para falar sobre medidas simples na 
gestão de frotas que reduzem níveis de emis-
são de gases e custos. 

Na ocasião foi ressaltado sobre o compromisso em manter uma frota 
com idade média de 03 anos e sobre a importância dos testes de opaci-
dade (fumaça preta) a cada 180 dias em todos os veículos. 
Confira a matéria no site: http://www.cliptvnews.com.br/mma/amplia.php?id_noticia=123399

Padrão Ibéria

O colaborador Wellin-
gton Leal (PCP) e a es-
posa Maira foram muito 
criativos para enfeitar a 
casa neste final de ano 
ao reaproveitar caixas 
de papelão ondulado 
para construir uma la-
reira natalina. Parabéns!

Destaque

Em ou-
tubro, a 
colabo-
radora 
L u c i a -
na Ribeiro (Impres-
soras) foi uma das 
participantes da ação 
comunitária que revi-
talizou uma praça de 
Aguaí, no qual reutili-
zou pneus velhos para 
a decoração do local. 



Ibéria patrocina musical para escolas da rede pública 
Sempre em busca de ações 
que despertam a conscienti-
zação ambiental a Ibéria pa-
trocinou por meio do Proac 
(Programa de Ação Cultu-
ral) mais um projeto cultu-
ral para as escolas da cidade 
de Aguaí. 

Com o objetivo de redu-
zir o consumo de impres-
sões e de papel sulfite a 
Ibéria lançou em outu-
bro a campanha interna 
“Mude sua impressão. 
Use com consciência!”, 
tendo como meta a redu-
ção de 5% em relação a 
média do consumo men-
sal. 
E para promover a com-
petição os usuários fo-
ram organizados em 
equipes identificadas 
por cores.
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Campanha sustentável
BONS RESULTADOS 

E no primeiro mês a re-
dução geral alcançou a 
meta de redução. Con-
fira a classificação geral 
das equipes nessa pri-
meira etapa.

A iniciativa ganha notoriedade por reduzir os 
custos além de prezar pela sustentabilidade 
ambiental  e pelo uso consciente de recursos 
naturais.

Grêmio D2G: Conclusão de cursos 2015 
O Grêmio D2G realizou no dia 10 
de dezembro mais uma cerimônia 
de formação dos cursos profissio-
nalizantes de 
2014/2015.
Vinte e Cinco 
alunos recebe-
ram o certifi-
cado do curso 
básico de  in-
formática que lecionou o office e 
internet.

Em edição especial e exclusivo 
para colaboradores a modalida-
de Excel Avançado certificou 15 

colabo-
radores 
que ti-
v e r a m 
a opor-
tunida-
de de 

aprimorar o seu conhecimento. 

“Excelente o curso e 
seria ótimo se incluís-
sem outros módulos 
como manutenção de 
micros”. Valmiro Morei-
ra, setor Impressoras (Infor-
mática Básica).

“Tudo que aprendi 
está presente no meu 
dia a dia na empresa. 
Com o curso me de-
senvolvi muito”. Ellen 
Cassiano, (Excel Avançado) 
setor Diretoria. 

Nesse ano foi a vez da turma 
da Joana Douradinha ressal-
tar a importância da  mudan-
ça de atitudes para a  preser-
vação do meio ambiente. O 
musical foi apresentado no 
auditório da escola Joaquim 
Giraldi, em outubro.

Ética e Código

A Ibéria lança em 
janeiro de 2016 o 
seu código de ética 
com diretrizes que 
buscam o desenvol-
vimento profissio-
nal e o êxito dos ne-
gócios da Ibéria.
O documento trata-
se de um conjunto 
de valores  que vão 
desde condutas de 
segurança, saúde 
e meio ambiente à 
normas de confi-
dencialidade de in-
formações e de re-
lacionamentos com 
outras empresas.

A Apae de Aguaí apresentou na Ibéria o programa 
Apae Card que trata-se  de ação assistencial  cujo o 
objetivo é apoiar financeiramente a entidade, com a 
doação mensal de R$ 10,00. 
Em edição especial  a Apae Card disponibilizará  uma 
vez por mês o sorteio de prêmios em dinheiro pela 
loteria federal. Para participar ou mais informações 
procure o DRH da Ibéria.

Ação Social - Apae


